Załącznik nr 4 do SIWZ
-----------------------------------Pieczątka firmowa Oferenta

OŚWIADCZENIE
O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce
w Polsce
Stosownie do treści Warunków przystąpienia do przetargu oraz Ogłoszenia o przetargu
oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
wynikającej z przedmiotu przetargu, jeżeli akty prawne nakładają obowiązek
dysponowania takimi uprawnieniami;
2. posiadamy wiedzę, doświadczenie i sprzęt niezbędny do wykonania Umowy oraz
dysponujemy wystarczającą ilością odpowiednio wyszkolonego personelu;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej skuteczne oraz
prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy;
4. przed podpisaniem Umowy zapoznaliśmy się z Dokumentacją Zamawiającego,
materiałami otrzymanymi od Zamawiającego, terenem prowadzenia prac oraz
uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne dla realizacji Prac;
5. przed zawarciem Umowy należycie sprawdziliśmy wszelkie warunki techniczne dot.
wykonania niniejszego zadania, a także uwzględniliśmy te warunki przy ustalaniu
wysokości Wynagrodzenia;
6. starannie skalkulowaliśmy Wynagrodzenie i uznajemy je za wystarczające dla
realizacji Umowy w tym opłacenia wszelkich kosztów, w tym zapewnienia sprzętu,
usług Podwykonawców, dalszych podwykonawców, robocizny, ubezpieczeń,
ustanowieniem Kaucji, wydatków ogólnych i wszelkich innych kosztów, których
poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji Umowy;
7. zapoznaliśmy się z całą Dokumentacja Przetargową, przedmiarami i zakresem
prac, minimalnymi wymaganiami gwarancyjnymi oraz warunkami i zapisami
wskazanymi w projekcie umowy i nie zgłaszamy wobec niej zastrzeżeń;
a także:
8. przyjmujemy do wiadomości i oświadczamy, iż niniejsza oferta wiąże nas 30
kolejnych dni od zakończenia terminu składania ofert;
9. akceptujemy termin wykonania prac zawartych w dokumentacji;
10. oświadczamy, że zastosowane przy realizacji umowy materiały są/będą nowe;
11. akceptujemy terminy usunięcia awarii i usterek zawartych w Umowie;
12. oświadczamy, że akceptujemy okres gwarancji zaoferowany przy składaniu oferty
oraz w podpisanej umowie;
13. oświadczamy, że nasza oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione
w Dokumentacji Przetargowej;
14. zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
z Zamawiającym zgodnej ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 3 do SIWZ,
w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
ponadto, oświadczamy że nie jesteśmy Oferentem:
15. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
16. będący osobą fizyczną lub osobą prawną, lub jednostką organizacyjną posiadającą
zdolność prawną, jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego lub
nadzorczego tego podmiotu, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, albo
komplementariusza w spółce komandytowej, lub komandytowo-akcyjnej, lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, którym mowa w art. 108 ust. 1
Pzp;
17. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
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18.
19.

20.
21.

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
w stosunku do którego otwarto likwidację lub wobec którego ogłoszono upadłość;
który w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje
podejmowane
przez
Zamawiającego
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
który
jest
powiązany
kapitałowo
lub
osobowo
z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
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